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Num. 3926
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de febrer de 2009 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres públics
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 31 de març de 2008, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics estableix el procediment a seguir per a la selecció i el nomenament dels directors dels centres públics docents.
Conseqüentment, és necessari convocar l’inici del procediment que té per finalitat el nomenament dels directors dels centres públics docents a partir de l’1
de juliol de 2009.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Convocar el concurs per a la selecció dels directors dels col·legis d’educació infantil i primària que figuren a l’Annex 1, dels instituts d’educació secundària que figuren a l’Annex 2, dels centres d’educació per a les persones adultes que figuren a l’Annex 3 i dels centres de règim especial que figuren a l’Annex 4,
de conformitat amb el calendari establert a l’Annex 6.
2. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
3. Les sol·licituds s’han de presentar a la Direcció General de Planificació i Centres i s’han d’ajustar al model previst a l’Ordre per la qual s’aproven les bases
de selecció, que es reprodueix com a Annex 5 d’aquesta Resolució.
4. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar original o fotocòpia acarada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, de conformitat amb el
que es preveu a l’article 4.3 de l’esmentada Ordre.
5. El projecte de direcció s’ha de dipositar a la secretaria del centre, per duplicat i en sobre tancat, en un termini màxim de 48 hores comptades a partir de la
data de publicació de la relació definitiva de candidats admesos per part de la Direcció General de Planificació i Centres.
6. Juntament amb el lliurament del projecte de direcció a la secretaria del centre, el candidat ha de manifestar per escrit al director del centre la voluntat d’exposar el seu projecte al Claustre de Professors i al Consell Escolar, d’acord amb el que preveu l’article 4.5 de l’esmentada Ordre. A aquest efecte l’exposició del
projecte de direcció per part del candidat s’ha de dur a terme dins el termini màxim al qual es refereix el següent apartat.
7. La Direcció General de Planificació i Centres ha d’informar els centres docents en els quals existeixi candidat per al càrrec que es convoca. Els directors
dels centres docents han de procedir a convocar el Claustre de Professors i el Consell Escolar a l’efecte de nomenar els seus representants a la comissió de selecció, en un termini no superior a 72 hores.
8. Rebudes les propostes dels representants del Claustre de Professors i del Consell Escolar, el director general de Planificació i Centres nomenarà els membres de cada comissió de selecció, la composició de la qual ha de ser notificada al Departament d’Inspecció Educativa i a la direcció del centre docent, que l’ha de
publicar al tauler d’anuncis.
9. Una vegada que el centre docent ha rebut la respectiva notificació a què es refereix l’anterior apartat, el president de la comissió de selecció ha de convocar la sessió de constitució en el termini de 48 hores. Posteriorment, convocarà les sessions de funcionament que consideri oportunes tenint en compte, en qualsevol cas, que la comissió de selecció ha de proposar el candidat seleccionat com a director abans de dia 8 d’abril de 2009.
10. Els directors dels centres docents seran nomenats amb data 1 de juliol de 2009 per un període de quatre anys, inclòs l’any de pràctiques.
11. Els directors generals de Personal Docent, de Planificació i Centres i d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives resoldran de forma pertinent per
fer efectiu el que es preveu en aquesta Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs de reposició de conformitat amb el que preveu l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 23 de febrer de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
ANNEX 1
Relació de centres públics per al concurs de selecció de directors
CODI
07000029
07000091
07000108
07000251
07000561
07000583
07000881
07000935
07001149
07001289
07001393
07001800
07001812
07001824
07001836
07002002
07002026
07002233
07002245
07002257
07002567
07002592
07002658º
07002749
07002956
07002981
07003213
07004382
07004667
07004680
07004710
07004734
07004904
07004931
07005064

NOM
CP Sant Bartomeu
CP Inspector Comas Camps
CP Porta des Moll
EEI Ses Bassetes
CP Llorenç Riber
CP Joan Veny i Clar
CP Bartomeu Ordines
CP Robert Graves
CP Castell de Santa Àgueda
CP Portal Nou
CP Can Misses
CP Mare de Deu del Carme
CP Antoni Juan Alemany
CP Sa Graduada
CP Mare de Déu de Gràcia
EEI Sant Climent
CP Simó Ballester
EEI Sa Graduada
EEI Sa Torre
CP Ses Comes
CP Guillem Ballester Cerdó
CP Els Tamarells
CP Coll d’en Rabassa
CP Establiments
CP Santa Catalina
CP Verge de Lluc
CP Rafal Vell
CP Juniper Serra
CP Buscatell
CP Can Coix
CP Sant Rafel
CP Santa Agnès de Corona
CP Labritja
CP Balansat
CP Sant Lluís

MUNICIPI
Alaró
Alaior
Alcúdia
Andratx
Campanet
Campos
Consell
Deià
Ferreries
Eivissa
Eivissa
Maó
Maó
Maó
Maó
Maó
Manacor
Manacor
Manacor
Manacor
Muro
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Petra
Sant Antoni de Portmany
Sant Antoni de Portmany
Sant Antoni de Portmany
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan de Labritja
Sant Joan de Labritja
Sant Lluís

BOIB
07005076
07005398
07005751
07005970
07006263
07006287
07006329
07006330
07006342
07006524
07006551
07006573
07007267
07007711
07007826
07013221
07013334
07013358
07013361
07013395
07013401
07004023

Num. 30

CP Mestre Guillemet
CP Blai Bonet
CP Àngel Ruiz Pablo
CP Fornells
CP Migjorn
CP Pere Cerdà
CP Sant Miquel
CP Nicolau Calafat
CP Mare de Déu de la Consolació
CP Rosa dels Vents
CP Sa Casa Blanca
CP Ses Roques
CP Son Ferrer
CP Jaume Vidal i Alcover
CP S’Albufera
CP Ses Cases Noves
CP Sa Pobla
CP Nova Cabana
CP Can Raspalls
CP Urbanitzacions
CP Son Pisà
CEE Son Ferriol
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Santa Eugènia
Santanyí
Castell, Es
Mercadal
Calvià
Sóller
Sant Llorenç
Valldemossa
Santanyí
Artà
Palma
Caimari
Calvià
Manacor
Alcúdia
Marratxí
Sa Pobla
Marratxí
Sant Josep de Sa Talaia
Llucmajor
Palma
Palma

ANNEX 2
Relació d’instituts d’educació secundària per al concurs de selecció de directors
CODI
07000832
07000844
07001371
07001401
07001551
07003833
07006925
07007759
07007796
07007802
07007899
07007917
07008107
07008481
07008511
07012962
07013498
07008089

NOM
IES Josep Maria Quadrado
IES Maria Àngels Cardona
IES Santa Maria d’Eivissa
IES Isidor Macabich
IES Berenguer d’Anoia
IES Juníper Serra
IES Son Rullan
IES Xarc
IES Josep Maria Llompart
IES Marc Ferrer
IES Calvià
IES Guillem Colom Casasnoves
IES Can Peu Blanc
IES Sineu
IES Llucmajor
IES Balàfia
IES Joan Taix
IES Sa Colomina

MUNICIPI
Ciutadella
Ciutadella
Eivissa
Eivissa
Inca
Palma
Palma
Santa Eulària
Palma
Sant Francesc de Formentera
Calvià
Sóller
Sa Pobla
Sineu
Llucmajor
Sant Joan de Labritja
Sa Pobla
Eivissa

ANNEX 3
Relació de centres d’educació de persones adultes per al concurs de selecció de directors
CODI
07013279

NOM
CEPA Amanecer

MUNICIPI
Palma
ANNEX 4
Relació de centres de règim especial per al concurs de selecció de directors

CODI
07007188
07008119
07008478
07012846

NOM
Escola d’Art de Menorca
Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca
Escola Oficial d’Idiomes de Maó
Escola Oficial d’Idiomes de Manacor

MUNICIPI
Maó
Maó
Maó
Manacor

ANNEX 5
Sol·licitud d’admissió al concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics
1. CENTRE QUE SOL·LICITA
Centre:
Codi:
Municipi:
Illa:
2. DADES PERSONALS
Primer llinatge:
Segon llinatge:
Nom:
DNI:
Data de naixement:
Domicili:
Municipi:
CP:
Telèfon:
3. DADES PROFESSIONALS
- Cos al qual pertany:
- Data d’ingrés en el cos:
- NRP:
- Especialitat centre de destí definitiu:
- Codi del centre:
- Nombre d’anys efectius, com a funcionaris de carrera docent, en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta:
- Nombre d’anys efectius, com a funcionaris de carrera docent, en un centre que no imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta:
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- Data d’acreditació per a l’exercici de la funció directiva i, en el seu cas, cursos acadèmics en els quals va exercir el càrrec de director :
El sotasignat/La sotasignada sol·licita ser admès/a al concurs de mèrits al qual es refereix l’Ordre ..................................... i declara que reuneix tots i cada un dels
requisits que s’exigeixen, que assumeix les condicions de l’exercici de la funció directiva així com les limitacions que, a efectes de docència, implica l’especialitat del candidat, que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta, i es compromet a justificar-ho.
..................................., ............ d......................de 2009
(Signatura de la persona concursant)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA. DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES
ANNEX 6
Calendari del procés de selecció de directors de centres públics
26 de febrer
12 de març
16 de març
21 de març
25 de març
25 de març
27 de març
27 de març
30 de març
31 de març
2 d’abril
6 d’abril
30 d’abril

Publicació de la Resolució del director general de Planificació i Centres
Acabament del termini de les sol·licituds
Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a la pàgina web
Acabament del termini per fer reclamacions a la llista d’admesos i exclosos. La reclamació s’ha de fer per escrit i, a més, s’ha d’enviar
còpia per fax al número 971784625
Llistes definitives
Notificació als centres de l’existència de candidats
Darrer dia per al lliurament dels projectes de direcció. Presentació dels projectes al Claustre i al Consell Escolar
Convocatòria de claustre i de consell escolar extraordinaris per a l’elecció dels membres de la comissió de selecció de directors
Sessions de claustre extraordinari i de consell escolar extraordinari per a l’elecció dels membres de la comissió de selecció de directors
Notificació a la D G de Planificació i Centres dels membres elegits
Notificació de la composició de les comissions de selecció als centres i a Inspecció
Sessió de constitució de la Comissió de selecció i valoració dels projectes de direcció del centre
Nomenament dels directors per part de la Direcció General de Personal Docent i posterior publicació al BOIB

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 3465
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Muro d’un solar ubicat a
la cantonada entre el carrer del Rei Sanç i l’avinguda de Santa Catalina Thomàs, de Muro, per bastir-hi un nou edifici on traslladar el centre de
salut d’aquest municipi
Fets
1. El certificat del secretari de l’Ajuntament de Muro, amb data de 7 de maig de 2008, sobre la inclusió de l’immoble esmentat en el títol dins l’Inventari
municipal.
2. La valoració de l’immoble, efectuada el 9 de maig de 2008.
3. El certificat emès el 9 de maig de 2008 pel secretari de l’Ajuntament de Muro amb relació a la cèdula urbanística d’aquest immoble.
4. L’informe, amb data de 7 de juny de 2008, de la Secretaria de l’Ajuntament de Muro sobre la cessió gratuïta al Servei de Salut de les Illes Balears d’un
solar (amb una superfície de 1.394,30 m2) ubicat a la cantonada entre el carrer del Rei Sanç i l’avinguda de Santa Catalina Thomàs, d’aquest municipi, per bastirhi un edifici on traslladar el centre de salut.
5. L’Acord del Ple de l’Ajuntament de Muro de 25 de setembre de 2008 de cessió gratuïta a favor del Servei de Salut del solar esmentat en el punt anterior.
Fonaments de dret
1. La Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
4. El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 6/2001.
5. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
6. El Decret 9/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .
7. El Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.
8. El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pels Decrets 14/2007, de 20 de juliol, i 20/2007, de 31 de juliol.
9. El Decret 78/2007, de 12 de juliol, pel qual es nomenen els alts càrrecs de la Conselleria de Salut i Consum.
10. La resta de disposicions vigents aplicables legalment.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Muro d’un immoble amb una superfície de 1.394,30 m2 (1.386 m2 cadastrals) ubicat a la cantonada entre
el carrer del Rei Sanç i l’avinguda de Santa Catalina Thomàs, de Muro, per tal de bastir-hi un nou edifici on traslladar el centre de salut d’aquest municipi. Aquest
immoble figura inscrit en el Registre de la Propietat d’Inca núm. 1, en el tom 4290, llibre 376, foli 85, inscripció 1a, finca 16.304, de Muro, i té referència cadastral 4588305ED0948N0001XS.
2. La cessió és per construir-hi un centre de salut al terme municipal de Muro.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs d’alçada davant el Consell General del Servei de Salut de les
Illes Balears en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de

